
 

  

   

INBJUDAN 
 
 

VÄRMLANDSSERIEN LUFTGEVÄR 2011-2012 

och Skyttiaden  

 
 
 
 
KLASSINDELNING 
   
L9  20 skott sittande med stöd        
L11 Skyttiaden 20 skott sittande med stöd Skytt som under säsongen fyller högst  11 år 
L13 Skyttiaden 20 skott sittande med stöd ------------------------- II ----------------------   13 år 
L15r Skyttiaden 20 skott sittande med rem ------------------------- II ----------------------   15 år 
L15s Skyttiaden 40 skott stående ------------------------- II ----------------------   15 år 
L17 Skyttiaden 40 skott stående ------------------------- II ----------------------   17 år 
L20 Skyttiaden 40 skott stående ------------------------- II ----------------------   20 år 
L25 Skyttiaden  40 skott stående ------------------------- II ----------------------   25 år 
 
 
40 STÅ  40 skott stående. 
 
L13s  20 skott stående, upp till 13 år (samma ålder som L13). 
 
Öppen stå  20 skott stående, 14 år och äldre. 
   
Öppen sitt 20 skott sittande med stöd, 14 år och äldre. Ledare eller anhörig. 
 
 
 
Decimaltolkning Ingen decimaltolkning! 
 
Fullpoängare Eventuellt så kommer det att bli en klassfinal för alla fullpoängare!  

Tid och plats meddelas senare. 
 
Priser  Priser till alla som fullföljer 4 omgångar. 
  Pris till vinnande lag i Par sitt, Ungdom sitt och Senior stå 

 
 

LAGTÄVLINGAR 
 
Par sitt  En anhörig (14 år och äldre) bildar par med någon ur klass L9, L11 eller L13. 
  Båda skjuter 20 skott sittande med stöd. Ledare får delta. 

L9, L11 och L13 + Öppen sitt använder sina resultat från omgången, och 
lägger ihop dessa till ett lagresultat. Ange i anmälan vilka som bildar par. 

 
Ungdom sitt  Som lagresultat räknas omgångens 4 högsta individuella resultat, oavsett klass  

från skyttar i L9, L11 och L13.  
 

Senior stå  Som lagresultat räknas omgångens 3 högsta individuella resultat, oavsett klass 
  från skyttar som skjuter 40 skott stående. 
 

Resultat kommer redovisas på www.kattbecken.se efter varje omg. 
 
 
 
 
 

http://www.kattbecken.se/


 

  

   
 
 

TÄVLINGSREGLER 
 
 
Tavlor Tavlorna skall vara stämplade på baksidan före skjutning. Varje skytt skjuter ett 

skott på varje riktprick. Tavlorna skall vara skjutna i nummerföljd, där man 
numrerar tavlan på framsidan. Skytten skriver namn, klass, förening och 
omgång mitt på tavlans baksida. 
 

Tavelkontroll  Tavlorna sparas för stickprovskontroll.  
 
Omgångar  6 st varav de 4 bästa räknas. Omg 1-3 för skyttiaden. 
 
Tävlingsomgångar  År 2011   År 2012 

Omg 1   v44    (tom 31 okt)  Omg 4    v2     (tom 17 jan) 
  Omg 2   v47    (tom 21 nov) Omg 5    v6     (tom 14 febr) 
  Omg 3   v50 (tom 12 dec)   Omg 6    v9     (tom 5 mars) 

 
Skyttiaden För tävlande som deltar i Skyttiaden sker uttagningen efter tre omgångar 
 för kvalificering till förbundsfinalen som går i januari 2012. 
 Det är viktigt att resultaten kommer in så snabbt som möjligt efter omg 3. 
 L11 är den lägsta klassen i Skyttiaden, varför L9 och L11 slås ihop vid 

uttagningen. Man kan inte delta i både L15r och L15s.  
För att vara med i Skyttiadenuttagningen måste man skjuta 40 skott stå i 
ställningsklasserna (L15s, L17, L20, L25). Vill man endast skjuta 20 skott stå 
kan man anmäla sig i Öppen stå.  
Den som endast vill delta i Skyttiaden, meddelar det vid anmälan.  
Skyttejacka är endast tillåten i klass 13 och uppåt. 
Aktivitetskort krävs för skytt som under året fyller 15 år.  
(Aktivitetskort gäller inte för Värmlandsserien) 

 
Dubbelstarter Det är tillåtet att delta i både en sittklass och en ståklass i Värmlandsserien, 

men inte i en sittklass med både kudd- och remstöd. 
 
Åldersklass  Ungdomsklasserna är indelade efter födelseår, och klassindelningen gäller  
  hela tävlingen. Man byter således inte åldersklass efter nyår. 
 
Anmälan  Sker vid inrapportering av omgång 1 Senast omg 3 
 
Avgift  100 kronor för samtliga klasser. Även lag. (Värmlandsserien) 

Föreningen faktureras efter tävlingens slut. 
Startavgift för skyttiaden är 50kr och även den faktureras i samband med 
värmlandsserien. Obs!!! meddela om ni skall skjuta bägge serierna eller 
bara Värmlandsserien/Skyttiaden vid anmälan. 

 
Resultat  Skall vara Conny J. tillhanda senast onsdagen efter varje omg.  
 
                                               Skickas till: e-post: vserien@kattbecken.se 
 
  Eller till: Conny Johansson 
   Kattbäcken 

                        682 92 Filipstad 
 Tel: 0590 – 431 15 

 
Frågor  Vid eventuella frågor, kontakta luftgevärsledare Conny Johansson på telefon 

0590-431 15,  070-88 24 245. Eller Helene Didriksson 070-51 38 032  
e-post:  vserien@kattbecken.se  

 
 

VÄLKOMNA TILL VÄRMLANDSSERIEN/SKYTTIADEN! 
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